
Vi ser fram emot din ansökan senast den 1 maj 2023. Bifoga din ansökan och ditt löneanspråk samt CV. 
Skicka din ansökan till henrik.ahlen@etsnord.se. Om du önskar ytterligare information om jobbet är du 

välkommen att kontakta: Henrik Ahlen, Sverigeansvarig (+ 46 19 5542051) eller Marcus Hintze, Exportchef 
NORDcanopy köksventilation (+ 46 73 4531422).

ETS NORD grundat 1998 är ett internationellt aktiebolag som tillverkar produkter och lösningar för 
ventilation. ETS NORD har runt 500 anställda i tre länder med en omsättning på 700 MSEK. Vi jobbar 
med Norden som vår hemmamarknad och en aktiv tillväxt i såväl Europa som även utanför. För oss är 
personalens trivsel, team-work, samarbete med våra intressegrupper, fortsatt utveckling samt ansvar 
viktiga byggstenar i vår verksamhet.

Vi letar nu efter en tekniskt erfaren, a� ärsinriktad medarbetare till vårt storköksteam. Om du är intresserad 
av att arbeta i ett internationellt, innovativt, snabbt växande företag med utmärkta möjligtheter till karriär 
inom ventilationsindustrin – fortsätt läsa.

Du arbetar i första hand med köksventilation med fokus på NORDcanopy storkökskåpor. Arbetet är 
självständigt och inriktar sig på konsulter, designers och ventilationsentreprenörer. Du trivs i en omgivning 
där aktiv kommunikation har en central plats och du har gärna erfarenhet av teknisk försäljning. Ditt 
uppdrag är att ansvara för hela kedjan från föreskrivandet av våra storkökskåpor, till att slutligen ta hem 
a� ären. Jobbet innefattar resor inom Sverige.

Vi söker dig med teknisk bakgrund, helst inom ventilation. Goda kunskaper inom storköksplanering/
ventilationsprojektering är en tillgång. Meriterande är om du tidigare jobbat med Magicad/Revitt.  Du 
är tydlig och inspirerande i din kommunikation och bra på att skapa goda relationer, såväl externt som 
internt. Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik/vvs eller motsvarande praktisk 
erfarenhet. Körkort, samt god svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.   

Vi erbjuder dig ett fritt och omväxlande arbete i ett satsande, framgångsrikt och lönsamt företag med 
nordiska marknadsledande produkter. Du har tjänstebil och utgår från vårt kontor i Kumla eller från ditt 
hemmakontor – då är lämplig hemmaort är någonstans i Mellansverige.


